
La meva vinculació a la Parròquia ha estat de sempre, ja de 
petit fent d’escolà, ajudant en les tasques de la litúrgia i 
d’altres; ja de més gran llegint les lectures, ... Van ser anys de 
molta ajuda per entendre i comprendre moltes coses. 

Ara fa dos anys que se’m va demanar si volia formar 
part del Consell de Pastoral i no en vaig dubtar gens, vaig dir 
que sí d’immediat; col·laboro també amb el grup de gent que 
llegim periòdicament les lectures a la missa i també formo part 
del Consell d’Economia; dins les meves possibilitats procuro 
participar en tot el que bonament puc. 

Les circumstàncies personals, de treball  i familiars, et 
condicionen a poder realitzar les tasques que t’omplen i que 
veritablement quan les fas t’adones que la satisfacció més gran 
que s’obté és quan tu ajudes i col·labores desinteressament 
sense esperar res a canvi. 

La Parròquia de Sant Pere de Roda és una comunitat 
viva i  el seu funcionament basat en el voluntarietat de molta 
gent la fa particularment molt nostra. Per motius de feina he 
tingut ocasió de conèixer altres comunitats parroquials de 
l’entorn i la veritat com aquesta no en conec cap. 

En una societat on l’egoisme és la manera de ser i tot 
gira al voltant del capital i del ser jo, es fa necessari que 
creguem en una societat més justa i ensenyem a cultivar els 
veritables valors que són tot el contrari del que ens envolta i 
ens volen fer creure. 

Es per tot això que considero molt positiu formar part 
d’aquesta comunitat i de col·laborar-hi, ja que em permet  
gaudir d’una veritable comunió. 
 
                                                                   Pere Sala  
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 14: Ales 11,00: Missa cantada (difs. esp. Joan 
Torrentgenerós i Maria Farrés) 

Dissabte,     dia 20:    A les 20,00: Missa (difs. Rosa Vilaseca i Navarro, 
Sda. Flia.; Jesús Roquer i Sansalvador, Sda. Flia.; 
per les ànimes del purgatori) 

DIUMENGE,dia 21:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Florentina Serrat 
i Orra, Sda. Flia.; Rosalia Rodríguez i Riera; pels 
Tonis difunts) 
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la campana avisa     GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 20, a 2 
quarts de 5, es reunirà el grup de matrimonis joves per parlar 
de la seva vida i de la seva fe. 
 
PARES PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 20, a les 7, 
hi ha trobada de tots els pares d’infants que es preparen per la 
Primera Comunió, per repassar el fet fins ara i presentar els 
nous temes que han de fer a casa. 
 
FESTA DELS TONIS: Serà diumenge, dia 21, amb la 
benedicció dels animals a les 12. 
 
MISSA FAMILIAR: Serà dissabte, dia 20, a les 8, amb els 
nens i nenes de Primera Comunió, del Casalot, amb els seus 
pares i monitors. 
 
CAPELLES SDA. FAMÍLIA: Tots els qui en sou 
responsables podeu passar pel despatx parroquial quan us vagi 
bé. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10 € i un de 20 per 
Càritas, un de 10 i un de 50 per Bobog, i dos de 20 per les 
necessitats de la parròquia.	Moltes gràcies. 
 
NOU PROJECTE AL CAMERUN: El nostre 
Agermanament Roda-Bovog també col·laborarà amb el petit 
hospital d’Ngobayang pels bagyeli (pigmeus), pagant una 
infermera que és bagyeli que faci la feina que feia la comunitat 
de la germaneta Dolors, que hagut de marxar a causa de la 
manca de monges. Aquest és l’agraïment que ens ha enviat:	
“Estimats i recordats tots els amics i amigues trobats a Roda 
aquest estiu. Us dono les gràcies per la generositat i rapidesa 
de la vostra resposta, per l'ajuda d'aquesta infermera bagyeli 
que podrà ajudar el seu poble quan venen aqui, ja que 
nosaltres no hi podrem ser. Mirarem si una vegada al mes puc 
anar-hi dos o tres dies per veure com va la situació. Moltes 
gràcies.!!!!                       Germaneta Dolors Masdeu 
 
 
 
 
 


